
अलेक्झांडर गॅ्रहॅम 
बेल 



अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेल 



     पुढल्यझ वेळी जेव्हझ तुम्ही कुणझ ममत्रझशी 
बोलण्यझसझठी फोन उचलझल, तेव्हझ 
अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेलच ेआभझर जरूर 
मझनझ. त्यझनेच सुमझरे 150 वर्झांपूवी यझ 
टेलीफोन नझवझच्यझ जझदईु यांत्रझचझ शोध 
लझवलझ.   

   अलेक्झांडरच्यझ यझ शोधझने जग बदलून 
टझकलां. टेलीफोनमुळे आपण कुटुांबबयझांशी 
आणण ममत्रझांशी सांपकझात रझहझतो. 
टेलीफोनवरून आपण आपल्यझलझ  
हवी ती वस्तू खरेदी करू शकतो.  
कुणी जख्मी ्झलां तर मदतीसझठी  
आपण टेलीफोनकडेच धझव घेतो.  



  अलेक्झांडरलझ त्यझच ेआईवडील व भझवांड े
अलेक म्हणत. अलेकचझ जन्म 1847 सझली 
स्कॉटलांडमध्ये ्झलझ. तो आणण त्यझच ेभझऊ, 
मेलववल आणण एडवडा, यझांनझ वेगवेगळ्यझ 
वस्तुांशी खेळण्यझत आणण त्यझ बनवण्यझत मजझ 
येत असे. एकदझ त्यझांनी बोलकी बझहुली 
बनवली. ती खरोखरच बोलते, असझ समज 
होऊन शजेझरपझजझरच्यझ लोकझांची फसगत ्झली.   

   अलेकलझ ध्वनी आणण ननममाती यझ दोन्ही 
गोष्ीांमध्ये रुची होती, यझत कझही नवल नव्हतां. 
त्यझच्यझ आईलझ नीट ऐकू येत नसे. अलेकच े
वडील ‘वझचझ मशक्षक’ (बोलझयलझ मशकवणझरे 
मशक्षक) होते. ते लोकझांनझ स्पष्पणे बोलण्यझस 
मशकवत. त्यझांनी बहहऱ्यझ लोकझांनझ बोलण्यझस मदत 
करणझरी एक नवीनच पद्धत शोधनू कझढली.  



   अलेक वयझच्यझ 21 व्यझ वर्ी 
वडडलझांसझरखझच ‘वझचझ मशक्षक’ बनलझ. त्यझने 
ककत्येक बहहऱ्यझ मुलझांनझ बोलझयलझ मशकवलां.   

बोलझयलझ मशकणां ही बहहऱ्यझ मुलझांसझठी खपू 
कठीण गोष् असते. इतरझांचां बोलणां ऐकून ते 
शब्द मशकू शकत नझहीत. कझरण त्यझांनझ ऐकूच 
येत नझही. ते स्वत: बोलत असतझनझही शब्दझांच े
उच्चझर बरोबर होत आहेत की नझही, हे त्यझांनझ 
कळत नझही.   

   आपल्यझ ववद्यझर्थयझांनझ मशकवण्यझसझठी 
अलेकने ववववध तांत्र ेशोधून कझढली. 
उदझहरणझर्ा, जेव्हझ अलेक एखझदझ शब्द 
उच्चझरत असे तेव्हझ मुलां आपल्यझ बोटझांनी 
अलेकच्यझ गळ्यझलझ स्पशा करत. त्यझमुळे तो 
शब्द बोलतझनझ गळ्यझची हझलचझल कशी होते, 
हे मुलझांनझ कळत असे.   



  अलेक 23 वर्झांचझ होतझ तेव्हझ त्यझच्यझ दोन्ही 
भझवझांचझ मतृ्यू ्झलझ. त्यझच्यझ भझवझांनझ कझही आजझर 
्झलझ होतझ.  यझ आजझरझमुळे त्यझांनझ श्वझस घेण्यझस 
त्रझस होत असे. नांतर अलेकलझही तोच आजझर जडलझ.    

  अलेकच्यझ आईवडडलझांनी त्यझलझ स्वच्छ व मोकळी 
हवझ असलेल्यझ वझतझवरणझत घेऊन जझण्यझचझ बेत 
केलझ. यझमुळे अलेकचझ आजझर बरझ होईल, अशी 
त्यझांनझ आशझ होती. 1870 सझली बेल कुटुांबीय 
अलेकलझ कॅनडझच्यझ ऑन्टझररयो रझज्यझतील ब्रॅंटफोडा 
शहरझत घेऊन गेले.     

   नतरे् अलेकने भरपूर आरझम केलझ. पण 
त्यझने ध्वननववर्यी अधधक ज्ञझन ममळवण्यझसझठी 
अनेक प्रयोगही केले. ककत्येक तझस तो वपयझनो 
वझजवत गझत बसे. वपयझनोतून तझरझांचझ ा्ंकझर 
कसझ ननघतो, यझच ेत्यझलझ कुतूहल वझटत असे.   



     दीघा कझळझनांतर अलेकची तब्येत सुधझरली. 
त्यझलझ अमेररकेत बहहऱ्यझ मुलझांनझ मशकवणझऱ्यझ 
शझळेत नोकरी ममळझली. लवकरच, तो 
मॅसेच्युसेट्स रझज्यझतील बॉस्टन शहरझत गेलझ.  
नतरे् जझण्यझस तो आतुर होतझ. एकतर त्यझलझ 
मशकवझयलझ आवडत असे आणण दसुरां म्हणजे, 
बॉस्टनमध्ये अनेक सांशोधक रझहझत होते. 
अलेकलझ त्यझांच्यझशी आपल्यझ प्रयोगझांबझबत चचझा 
करझयची होती.    



     अलेक बॉस्टनच्यझ शझळेत मशकवू लझगलझ. ववद्यझर्ी 
योग्य अक्षर उच्चझरत आहेत की नझहीत, हे 
पझहझण्यझसझठी तो पक्ष्यझचे पीस वझपरत असे.  

  अलेक शझळेनांतर घरझतसुद्धझ ववद्यझर्थयझांनझ 
मशकवत असे. यझतून त्यझलझ ध्वनीच ेप्रयोग 
करण्यझस लझगणझरी अनतररक्त कमझई होत असे. 
तो नेहमी रझत्री उशीरझपयांत ध्वनीच ेप्रयोग करत 
बसे.  



    अलेक मझणसझचझ आवझज तझरेतून दरूवर पझठवझयचझ 
प्रयत्न करत होतझ. यझमुळे दरू अांतरझवरील मझणसे 
आपझपसझांत बोलू शकले असत.े   

  हे कझम लवकरझत लवकर व्हझयलझ हवां, हे अलेक जझणत 
होतझ. अनेक सांशोधक यझच ववर्यझवर सांशोधन करत होत.े 
अलेकलझ हे कझम सवझांच्यझ आधी करझयच ेहोत.े 



  अलेकने आपलझ मदतनीस म्हणून र्ॉमस 
वॉटसन नझवझच्यझ व्यडक्तलझ नेमलां. दोघां रोज रझत्र-
रझत्र जझगून प्रयोग करू लझगले. कझही कझळझतच ते 
तझरेतून मझणसझचझ आवझज पझठवण्यझस यशस्वी 
्झले.    

   10 मझचा 1876 रोजी अलेक एकझ खोलीत गेलझ. 
त्यझने बोलण्यझसझठी तोंडझजवळ एक सझधन धरलां. 
हे सझधन तझरेने दसुऱ्यझ खोलीतील तशझच एकझ 
सझधनझशी जोडलां होतां. वॉटसन ते सझधन कझनझलझ 
लझवून त्यझ खोलीत बसलझ होतझ.  

“ममस्टर वॉटसन, इकड ेये. मलझ तुलझ 
भेटझयचांय,” अलेक आपल्यझ सझधनझतून बोललझ.     
र्ॉमस पळतच अलेकजवळ आलझ. त्यझने 
अलेकचझ एक-एक शब्द स्पष्पणे ऐकलझ होतझ. 
अलेकच्यझ आवझजझने तझरेतून प्रवझस केलझ होतझ. 
अलेकने जगझतलझ पहहलझ टेलीफोन सांदेश 
पझठवलझ होतझ.  



   उन्हझळ्यझत अलेक आईवडडलझांनझ भेटझयलझ 
ब्रॅंटफोडा येरे् गेलझ. 3 ऑगस्ट रोजी त्यझने जवळच्यझ 
मझउांट प्लेसेंट यझ छोट्यझ शहरझतील लोकझांनझ 
आपल्यझ शोधझचां प्रझत्यक्षक्षक दझखवलां. त्यझ रझत्री 
मझउांट प्लेसेंटच्यझ लोकझांनी 8 ककमी (5 मैल) दरू 
असलेल्यझ ब्रॅंटफोडाच्यझ लोकझांचां बोलणां ऐकलां. हझ 
शोध बघून तेर्ील लोक आश्चयाचककत ्झले.   

  10 ऑगस्ट रोजी अलेकचझ अववश्वसनीय शोध 
बघण्यझस लोक कॅनडझच्यझ ऑन्टझररयो प्रझांतझतील 
पॅररस यझ छोट्यझ शहरझत गोळझ ्झले. लवकरच 
त्यझांनी 13 ककमी (8 मैल) दरू असलेल्यझ  

ब्रॅंटफोडाच्यझ लोकझांचझ आवझज ऐकलझ. अलेकचझ 
टेलीफोन यशस्वी ्झलझ.    



     सुरुवझतीलझ कझही लोकझांनझ टेलीफोन हे सझधन पसांत 
नव्हतां. एकतर ते नवीन होतां आणण लोक त्यझची 
उपयुक्ततझ समजू शकत नव्हते. टेलीफोन रोगझांच्यझ 
जांतुांचझ फैलझव करेल, अशी भीतीही त्यझांनझ वझटे. कझही 
लोकझांनझ वझटे की त्यझांनी टेलीफोन हझतझत धरलझ नझही 
तरी तो त्यझांचां सगळां बोलणां ऐकू शकतो.  
   लोकझांनझ टेलीफोनची सवय व्हझवी, त्यझचझ वझपर 
वझढझवझ म्हणून अलेकने त्यझची प्रझत्यक्षक्षकां  दझखवझयलझ 
सुरुवझत केली. 

  अलेक टेलीफोनवर नवनवीन प्रयोग करू 
लझगलझ. यझच कझळझत तो मेबल हबडाच्यझ 
प्रेमझत पडलझ. मेबल हबडा अलेकची एक तरूण 
ववद्यझधर्ानी होती.  



     मेबल बहहरी होती. पण नतलझ लोकझांच्यझ 
ओठझांच्यझ हझलचझलीांवरून त्यझांचां बोलणां समजत 
असे. अलेक आणण मेबल रझत्री कफरझयलझ जझत 
तेव्हझ बऱ्यझचदझ रस्त्यझवरच्यझ हदव्यझखझली उभे 
रझहझत. हदव्यझच्यझ प्रकझशझत मेबललझ अलेकच्यझ 
ओठझांची हझलचझल हदसत असे. जेव्हझ ते दोघां 
घोडझगझडीतून प्रवझस करत तेव्हझ मेबल नेहमी एक 
मेणबत्ती जवळ ठेवत असे.  

  अलेक आणण मेबल यझांनी लवकरच लग्न 
केलां. त्यझांनझ एल्सी आणण मररयन यझ दोन 
मुली होत्यझ.  



     1885 सझली उन्हझळी सुट्टीत अलेक आणण त्यझच े
कुटुांबीय कॅनडझच्यझ नोव्हझ स्कॉमशयझ प्रझांतझतील केप 
ब्रेटन बेटझवर गेले. नतर्े अलेकने एक मोठां घर 
बनवून घेतलां. यझ घरझत शकेोटीसझठी तब्बल अकरझ 
जझगझ होत्यझ. अलेकने यझ घरझत अधधकझधधक 
शोधकझया करण्यझसझठी एक प्रयोगशझळझही बनवून 
घेतली.    

  अलेकलझ आपल्यझ यझ घरझत आरझम करझयलझ खपू 
आवडत अस.े यझ घरझजवळ असलेल्यझ तळ्यझतल्यझ 
पझण्यझवर तो तझसनतझस तरांगत रझहझत असे आणण 
भरपूर ववचझर करत असे.   



     अलेकने अनेक शोध लझवले. लोकझांची ऐकण्यझची 
क्षमतझ तपझसणझरे एक यांत्र त्यझने बनवले. त्यझने एअर 
कां डडशनर तसेच हहमनगझचझ शोध लझवणझरे यांत्रही 
बनवले. त्यझने ववमझनेसुद्धझ बनवली.  

  आपल्यझ शोधझांमुळे अलेक एव्हझनझ बऱ्यझपैकी प्रमसद्ध 
्झलझ. त्यझच्यझ सवझाधधक प्रमसद्ध टेलीफोन यझ शोधझचझ  
त्यझलझ कधीकधी वीट येत असे. टेलीफोनची घांटी ऐकू 
येऊ नये म्हणून तो आपल्यझ फोनलझ टॉवेलमध्ये गुांडझळून 
ठेवत असे आणण म्हणत असे, “आतझतरी मलझ ववचझर 
करझयलझ शझांत वझतझवरण ममळेल!” 



     1915 सझली अलेक टेलीफोनवरून प्रर्मच उत्तर 
अमेररकेतील अनतदरू अांतरझवरील व्यडक्तशी बोलण्यझत 
यशस्वी ्झलझ. त्यझने पूवा ककनझऱ्यझवरील न्यूयॉका  
शहरझतून पश्चश्चम ककनझऱ्यझवरील सॅन फ्रझश्चन्सस्को 
शहरझत असलेल्यझ वॉटसनलझ फोन केलझ.    

   “ममस्टर वॉटसन, इकड ेये. मलझ तुलझ भेटझयचांय,” 
अलेक फोनवर बोललझ. यझवर र्ॉमस म्हणझलझ, “मलझ 
यझयलझ आनांद वझटेल, पण यझवेळी गेल्यझवेळेसझरखां 
लगेच येऊ शकणझर नझही.”  

  1922 सझली अलेकचझ मतृ्यू ्झलझ. त्यझच्यझ 
अांत्यसांस्कझरझच्यझ वेळी उत्तर अमेररकेतील टेलीफोन 
कां पन्यझांनी सगळे फोन बांद ठेवले. जग बदलून 
टझकणझऱ्यझ अलेक आणण त्यझच्यझ टेलीफोनलझ लोक 
कधीच ववसरू शकणझर नझहीत, हेच त्यझांनझ यझतून 
दझखवझयचां होतां.  



• अलेकचझ जन्म 3 मझचा 1847 रोजी ्झलझ. 2 

ऑगस्ट 1922 रोजी त्यझचझ मतृ्यू ्झलझ.  

• अलेकने त्यझलझ आलेलझ फोन प्रर्मच 
उचलल्यझवर “हॅलो” म्हणण्यझऐवजी “हझय, हझय” 
म्हटलां.  

• अलेक हझ हेलन केलरचझ जवळचझ ममत्र होतझ. 
हेलन केलर एक प्रमसद्ध लेणखकझ आणण वक्तझ 
होती. ती अांध आणण बहहरी होती. 
• तुम्ही अलेकच्यझ ब्रॅंटफोडा येर्ील घरझलझ भेट देऊ 
शकतझ. तुम्ही अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेल रझष्ट्रीय 
ऐनतहझमसक स्र्ळझचझही दौरझ करू शकतझ. ते 
अलेकच्यझ केप ब्रेटन बेटझवरील  
घरझजवळ आहे.     

समझप्त 

अलेकबद्दल आणखी कझही मझहहती 


